
TERREINRESERVATIE 
  
De reservatie van de tennisterreinen van TC de Mote 
gebeurt uitsluitend via het internet. 
Dit kan van thuis uit of via de computer in het clubhuis 
(enkel mogelijk als het clubhuis open is). 
 

Wat heb je nodig ? 
 

Inloggen doe je met je VTV-nummer (7 posities) en het 
wachtwoord dat je terugvindt op je VTV-lidkaart. De 
lidkaarten zijn vanaf zaterdag 30 maart beschikbaar 
in het clubhuis. Met dit wachtwoord kan je ook 

inloggen op “mijn vtv-site”. Indien je reeds je 
wachtwoord voor “mijn vtv-site” wijzigde, dan dien je in 
te loggen in het terreinreservatiesysteem met dit 
gewijzigde wachtwoord.  
 
Wil je het wachtwoord wijzigen? Dit kan  steeds via 
“mijn vtv-site”. Opgelet: dit kan enkel indien je over een 
e-mailadres beschikt. Indien je het wachtwoord 
vergeten bent, dan kan je dit opvragen via de link 
“Wachtwoord vergeten?”. Je krijgt dan automatisch per 
kerende een e-mail toegestuurd.  
 
Inloggen kan via : 

www.vtv.be > terreinreservatie 
of 
www.tcdemote.be > klikken op de link 
terreinreservatie via de VTV-site 
 
 

Het reserveren van een terrein 
 

In overeenstemming met de reglementen  van de club 
zijn er verschillende soorten reservaties mogelijk : 

 Gewone reservatie volwassenen 

 Gewone reservatie jeugd 

 ‘Last-minute’ reservatie 
 Ladderreservatie 

Een gedetailleerd overzicht vinden jullie op de 
keerzijde van deze folder.

Klik op “reservatie maken” om het reservatiescherm te 
zien. Selecteer eerst de datum wanneer je wil 
reserveren. Klik daarna op een vrij uur (groen) en je 
krijgt een scherm te zien waarin de reservatie kan 
gemaakt worden.  
Druk eerst op “Zoek” in de rechterkolom om een 
overzicht van alle leden te krijgen waarmee je kan 
reserveren. Klik op de naam van het lid waarmee je wil 
spelen. Deze naam komt dan automatisch in de 
linkerkolom als “speler 2”. Druk op “Bewaren” om de 
reservatie te bevestigen. Indien je een bepaalde 
overtreding op de regels hebt gemaakt (bv. teveel 
reservaties), wordt de reden getoond. Is je reservatie in 
orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard. De leden 
van de gemaakte reservatie die een e-mailadres 
hebben, krijgen automatisch bij elke reservatie en elke 
wijziging van reservatie een e-mail toegestuurd. Indien 
je toch geen e-mail krijgt, gelieve je mailadres dan in te 
vullen op “mijn vtv-site” of door te sturen naar 
tennisclub.demote@gmail.com 
 
Op dezelfde manier kunnen reservaties gewijzigd of 
geannuleerd worden. 
  
 

Belangrijk 
 

Deze reservatieregels gelden voor : 

 De buitenterreinen gedurende het ganse 
jaar (voor zover deze bespeelbaar zijn) 

 De binnenterreinen gedurende het 
zomerseizoen (loopt van 1/4/2013 tot en 
met 29/9/2013). 

 Voor de binnenterreinen geldt voor het 
winterseizoen een andere regeling (met 
vaste abonnementen en beurtenkaarten). 
Zie hiervoor de aparte folder. 
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RESERVATIEMOGELIJKHEDEN 2013 –  geldig  voor de buitenterreinen gedurende gans het jaar (voor zover de terreinen bespeelbaar zijn) 
        en voor de binnenterreinen gedurende het zomersseizoen (loopt van 1/4/2013 tot en met 29/9/2013) 
 

 
GEWONE RESERVATIE 

 ‘LAST MINUTE’- 
RESERVATIE 

LADDER-  
RESERVATIE 

RESERVATIE VAN 
NIET-LEDEN 

 
VOLWASSENEN 

Geb in 1995 of vroeger 

JEUGD 
Geboren in 1996 of later 

Wat ? Gewone reservaties voor de leden, spelen is mogelijk vanaf de 
volgende dag. 

Reservaties voor de dag zelf Deelnemers aan het laddertornooi 
hebben een stapje voor. 

Voor niet-leden of leden die met 
een niet-lid willen spelen. 

Voor wie ? 
leden geboren in 1995 of vroeger 
(of betalen lidgeld volwassenen) 

leden geboren in 1996 of later alle leden 
Deelnemers aan het laddertornooi 
in het kader van matchen voor het 
laddertornooi 

Voor niet-leden of leden die met 
een niet-lid willen spelen. 

Mogelijke speeluren Alle dagen van 7u30 tot 23u30. 
 
Een speelbeurt begint steeds op 
een half uur en duurt 60 minuten. 

maandag tot vrijdag : van 7u30 tot 
18u30. 
zaterdag en zondag : van 7u30 
tot 23u30 
Behalve indien er gespeeld wordt 
met een volwassen lid :  
alle dagen van 7u30 tot 23u30. 
Een speelbeurt begint steeds op 
een half uur en duurt 60 minuten. 

7u30 tot 23u30. 
 
Een speelbeurt begint steeds op 
een half uur en duurt 60 minuten. 

7u30 tot 23u30. 
 
Een speelbeurt begint steeds op 
een half uur en duurt 60 minuten. 

7u30 tot 18u30  
Behalve indien er gespeeld wordt 
met een lid :  7u30 tot 23u30. 
 
Een speelbeurt begint steeds op 
een half uur en duurt 60 minuten. 

Hoe reserveren ? Verplicht via het terreinreserveringssysteem 
(kan van thuis uit of in het clubhuis) 
Via www.tcdemote.be of www.vtv.be 
De reservering gebeurt aan de hand van het VTV-nummer van het 
betrokken lid en een persoonlijk paswoord. 
 
Indien een jeugdlid tijdens de weekdagen na 18u30 wil spelen (kan 
enkel met een volwassen speler) dient de reservatie door de volwassen 
speler te gebeuren. 
 

Verplicht via het 
terreinreserveringssysteem 
(kan van thuis uit of in het 
clubhuis) 
Via www.tcdemote.be of 
www.vtv.be 
De reservering gebeurt aan de 
hand van het VTV-nummer van 
het betrokken lid en een 
persoonlijk paswoord. 

Verplicht via het 
terreinreserveringssysteem 
(kan van thuis uit of in het clubhuis) 
Via www.tcdemote.be of 
www.vtv.be 
De reservering gebeurt aan dehand 
van het VTV-nummer van het 
betrokken lid en een persoonlijk 
paswoord. 

Verplicht in het clubhuis via de 
verantwoordelijke 

Welke datums kunnen 
gereserveerd worden ? 

Vanaf de volgende dag tot en met 14 dagen in de toekomst Enkel de betrokken dag zelf Vanaf de volgende dag tot en met 
14 dagen in de toekomst 

Vanaf de volgende dag tot en 
met 14 dagen in de toekomst 

Hoeveel toekomstige 
reservaties kan u 
hebben lopen ? 

1 (cumuleerbaar met andere soorten reservaties) 1 (cumuleerbaar met andere 
soorten reservaties) 

1 (cumuleerbaar met andere 
soorten reservaties) 

1 (voor leden cumuleerbaar met 
andere soorten reservaties) 

Aantal mogelijke 
reservaties per jaar 

Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Maximaal 3 per jaar 

Hoeveel namen moet de 
reservatie bevatten ? 

De namen van minstens 2 leden (bij een dubbelspel volstaan dus ook 2 
namen) 

De namen van minstens 2 leden 
(bij een dubbelspel volstaan ook 
2 namen) 

De namen van minstens 2 leden 
(bij een dubbelspel volstaan ook 2 
namen) 

De namen van minstens 2 
spelers (bij een dubbelspel 
volstaan ook 2 namen) 

Kostprijs ? Inbegrepen in het lidgeld Inbegrepen in het lidgeld Inbegrepen in het lidgeld 10 € per terrein per uur – wordt in 
verhouding aangepast indien er 
met een lid wordt gespeeld (bvb 
3 niet-leden + 1 lid spelen een 
dubbelspel > 7,5 €) 
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